
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit hospodaření společnosti KOMA Industry s.r.o. 

na základě poměrových ukazatelů rentability, porovnat hospodaření středisek jednotlivých 

divizí a zaměřit se na hospodaření střediska Obrobna. Teoretická část se věnuje ekonomické 

struktuře společnosti, nákladům a kalkulacím nákladů. V praktické části byl  proveden rozbor 

hospodaření společnosti, divizí a středisek pomocí ukazatelů rentability nákladů a trţeb. Byly 

vyhodnoceny náklady střediska Obrobna. Byla analyzována dosahovaná marţe a vyuţití 

fixních nákladů. Dále byly porovnány výsledky metody kalkulace plných nákladů a metody 

cílových nákladů. 

 

Klíčová slova: 

Manaţerské účetnictví, náklady, kalkulace nákladů, rentabilita 

 

 

Abstract 

 The aim of the diploma thesis was to evaluate the company KOMA Industry s.r.o. 

economy based on its profitability ratio indexes, to compare the cost effectiveness of 

individual company divisions and to concentrate on one individual workshop in this case the 

Machining shop. The theoretical part describes the company economical structure, the costs 

and their calculation. The practical part shows an analysis of the company economy, its 

divisions and departments using the cost efficiency and sales indexes. Here  is used an 

analysis of the Machining shop department costs , sales mark up and the use of fixed 

expenses. There are also compared the two methods - calculate of full costs and target costing. 

 

Key words 

Management Accounting, costs , costing, cost-effectiveness 



1 

 

Obsah: 

1.Úvod………………………………………………………………………………….3 

2.Evidence  nákladů…………………………………………………………………...3  

2.1. Finanční účetnictví…………………………………………………………………3  

2.2. Manaţerské účetnictví……………………………………………………………...4  

2.2.1. Jednookruhová účetní soustava…………………………………………………..5  

2.2.2. Dvouokruhová   účetní soustava…………………………………………………5 

3. Odpovědnostní účetnictví…………………………………………………………..6  

3.1. Cíle a realizace odpovědnostního účetnictví………………………………………6  

3.2. Organizační struktura podniku…………………………………………………….7  

3.3. Ekonomická struktura podniku……………………………………………………7  

3.4. Řízení odpovědnostních středisek…………………………………………………9  

4. Výnosy odpovědnostních středisek..……………………………………………...11 

4.1. Stanovení vnitropodnikové ceny………………………………………………….11  

5. Náklady…………………………………………………………………………….11   

5.1. Druhové členění nákladů…………………………………………………………12  

5.2. Účelové členění nákladů………………………………………………………….12  

5.2.1  Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení………………………….12 

5.2.2.  Náklady  jednicové a reţijní……………………………………………………13 

5.3. Kalkulační členění nákladů……………………………………………………….13 

5.4. Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonu……………………………..13 

5.4.1. Vyuţití znalostí o fixních a variabilních nákladech…………………………….14 

5.4.2. Oportunitní náklady…………………………………………………………….15  

6. Vnitropodnikový výsledek hospodaření………………………………………….16 

7. Kalkulace nákladů…………………………………………………………………16 

7.1. Systém kalkulací…………………………………………………………………..16 

7.2. Struktura nákladů v kalkulaci……………………………………………………..17 

7.2.1 Přiráţková metoda pro výpočet nepřímých reţijních nákladů…………………..18 

7.3. Kalkulace cílových nákladů  (Target - Costing)…………………………………..18 

8.   Rentabilita tržeb a nákladů………………………………………………………19 

9. O společnosti KOMA-Industry s.r.o……………………………………………....20 

9.1.  Řízení nákladů společnosti………………………………………………………..25 

9.2. Rentabilita nákladů a trţeb společnosti v létech 2008 – 2011……………………..26 

9.2.1.  Rentabilita trţeb a nákladů jednotlivých divizí…………………………………28 

9.2.2. Hospodaření středisek jednotlivých divizí v roce 2011………………………….29 



2 

 

9.2.3. Hospodaření středisek jednotlivých divizí v roce 2012…………………………30 

9.3.  Analýza nákladů střediska 770 – Obrobna……………………………………….32 

9.4. Porovnání kalkulačních metod pro Obrobnu……………………………………...40 

9.5. Vyuţití výrobní kapacity Obrobny………………………………………………...43 

10.  Závěr………………………………………………………………………………44 

Seznam pouţité literatury 

Seznam tabulek 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.Úvod 

 

Nejen v době finanční krize, která v současné době pronásleduje všechny 

podnikatelské subjekty,  ale v kaţdém období ţivotního cyklu společností jsou náklady 

jednou z  nejvíce analyzovaných oblastí v ekonomice podniku. Náklady jsou podrobně 

sledovány jak ve finančním účetnictví, které těchto informací vyuţívá pro výpočet 

hospodářského výsledku a následnou  úpravu  základu daně z příjmu, tak hlavně 

v manaţerském účetnictví. 

 

Správné plánování, rozpočtování a vyhodnocování pomáhá efektivně řídit společnost, 

jednotlivé divize a střediska kaţdého podniku. 

  

 Po dohodě s managmentem společnosti KOMA Industry s.r.o. je cílem diplomové 

práce vyhodnotit na základě poměrových ukazatelů rentability  hospodaření  společnosti jako 

celku, následně na základě interních podkladů porovnat hospodaření středisek a zaměřit se na 

hospodaření střediska Obrobna. Po analýze nákladů vyhodnotit odpovědnost střediska za 

vzniklé náklady, které jsou evidovány na nákladových účtech tohoto střediska. Dalším 

úkolem je stanovit výši reţijních nákladů do kalkulace plných nákladů zakázky a porovnat 

kalkulování nákladů podle  kalkulace plných nákladů a kalkulace cilových nákladů. 

        

2. Evidence nákladů 

  

 Evidenci nákladů společnosti zajišťuje účetnictví podniku. Účetnictví je nástroj pro 

sledování   a zobrazení  stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněţních jednotkách.  

Teoretické základy podvojného účetnictví poloţil jiţ v  roce 1494  italský mnich Luca Pacioli.  

 Jednou z prvních funkcí účetnictví byla ochrana majetku vlastníků před 

zpronevěrou.[9]  

  

2.1. Finanční účetnictví 

 

 Hlavním   úkolem finančního  účetnictví  je  sestavit  účetní  závěrku. Řídí se zákonem  

č.  563 / 1991  Sb.,  o  účetnictví,  jehoţ  některá  ustanovení  se  provádějí   pomocí  vyhlášky 

č. 500/2002Sb., pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví a Českými 

účetními standardy. Má informační charakter zejména pro externí uţivatele (vlastníky, banky 
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a ostatní věřitelé, obchodní partnery, zaměstnance). Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve 

Sbírce listin, zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník,  kterou tvoří výkazy – rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, umoţňuje externím uţivatelům analyzovat nejen 

faktory ovlivňující schopnost produkovat finanční prostředky, ale také  budoucí  rizika 

spojená se schopností podniku hradit své závazky.  

 

 Ve finančním účetnictví představují náklady skutečně spotřebované hodnotově 

vyjádřené ekonomické zdroje.[10]  

 

2.2. Manažerské účetnictví 

 

 Vyuţívá údajů finančního účetnictví, kalkulací, operativní evidence. Jeho předmětem 

nejsou jen náklady, ale i výnosy. Pro toto účetnictví nejsou stanoveny zákonné předpisy. 

Managment společnosti si sám vytváří pravidla tak, aby  poskytovalo maximální informace 

potřebné k řízení a rozhodování na všech úrovních uvnitř společnosti. Sloţitost tohoto 

účetnictví  je  ovlivněna  zejmén   sloţitostí  podnikatelského  procesu, rozsahem pomocných 

a obsluţných  činností,  opakovanost  výroby, délka  výrobního  cyklu  a  proporce     přímých 

a nepřímých nákladů. [7] 

 

Zásady manažerského účetnictví: 

 

- účelnost – manaţerské účetnictví slouţí interní kontrole podnikání a záleţí jen na 

organizaci, které potřeby podniku a vedení společnosti budou určovat jeho obsah.  

- hospodárnost –    stanovení a    účtování    musí   být   co   nejpřesnější, nejúplnější 

a odpovídající příčině vzniku nákladů nebo výnosů. 

- kompletnost –     zahrnuje   veškeré   náklady  a výkony podniku,  vede k přesnému 

a úplnému  stanovení  kalkulačních nákladů. 

- kontinuita –    pokud je vedeno dlouhodobě, zajišťují transparentnost výsledků 

hospodaření struktur podniku. 

- periodické pozorování – manaţerské účetnictví vychází z časového rámce účetního 

roku. Cílem je vytvoření plánu na další období na základě dokumentování, analyzování, 

kontrolování a srovnávání s předchozími roky. 

- zásady příčiny – náklady jsou dle příčiny přiřazeny nákladovému středisku. [1] 
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2.2.1. Jednookruhová účetní soustava 

 

 Jednookruhová účetní soustava má za úkol sledovat běţné náklady a výnosy podle 

vnitropodnikových útvarů na syntetických účtech rozdělených na analytické účty účtové třídy 

5-náklady  a 6-výnosy.  Nejjednodušeji vytvoříme vnitropodnikové účetnictví tak, ţe třídíme 

náklady a výnosy pouze podle jednotlivých středisek na analytické účty nákladů a výnosů. 

Rozdíl takto rozdělených nákladů a výnosů představuje hospodářský výsledek za středisko. 

Vyuţívá se hlavně v podnicích sluţeb nebo v menších výrobních podnicích s jednoduchou 

výrobou a malým počtem středisek.  Jednookruhové účetnictví s kooperací středisek se řeší 

tak, ţe vnitropodnikové převody (druhotné náklady a výnosy) se zapisují ve 

vnitropodnikovém účetnictví vţdy podvojným zápisem pomocí účtových skupin 59 – 

Vnitropodnikové náklady a 69 – Vnitropodnikové výnosy, které se také člení podle 

hospodářských středisek.  Tyto účty se do celkového hospodářského výsledku podniku 

nepočítají, protoţe jejich vzájemné saldo je nulové. Na poměrové ukazatele za jednotlivá 

střediska však tyto účty vliv mají.  

 

2.2.2. Dvouokruhová účetní soustava  

 

 V této účetní soustavě vedení vnitropodnikového účetnictví se vyuţívají účetní třídy 8. 

a 9. v účetní osnově pro podnikatele. Členění těchto účtů a jejich obsahovou náplň si volí 

účetní jednotka sama. Pro přechod z finančního účetnictví a ke kontrole přebíraných účetních 

případů se pouţívají spojovací účty:   

 

 - spojovací účet k nákladům 

              - spojovací účet k výnosům 

    - spojovací účet k zásobám 

 

Přes tyto účty procházejí všechny nákladové poloţky, které se ve druhém účetním 

okruhu dále dělí podle jednotlivých činností (výroba, výrobní reţie, odbyt, správa).[2] 
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3. Odpovědnostní účetnictví 

 

 Odpovědnostní účetnictví je úzce spjato s rozvojem úspěšného podniku spojeného 

s růstem sloţitosti podnikatelských aktivit, a tím zvyšujícími se nároky na koordinaci procesů 

v podniku. Na tento růst následně navazuje snaha po podrobnější předběţné přípravě průběhu 

aktivit, odstranění rizik, předcházení ztrát a nejistot. Tyto snahy mění i nároky má účetnictví, 

které se  přestává  zabývat  pouze  následným  zobrazením činností, ale  poskytuje  informace 

i o skutečných a předem stanovených nákladech, výnosech, pořizovacích cenách a jiných 

hodnotových charakteristikách. Těchto informací vyuţívají hlavně řídící pracovníci, které 

zajímají  vztahy mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary, které se přímo podílejí na 

aktivitách spojených s podnikatelskými záměry podniku.  

  

 Na  základě systému  plánů  a  rozpočtů  podniku  se zjišťují  odchylky  mezi  plánem 

a skutečností. Po následné analýze a vyhodnocení jsou přiřazeny do odpovědnosti 

příslušnému podnikovému útvaru nebo pracovníkovi, který odchylku způsobil.
 

  

V nákladovém účetnictví v podstatě vznikají dva typy příčin odchylek. První odchylka 

vzniká ve spotřebovaném mnoţství – odchylka kvantitativní – můţe být spotřebováno více 

materiálu, mezd, energií apod. Druhá odchylka je kvalitativní neboli cenová a vzniká 

rozdílem v ceně. Tato odchylka vzniká v cenové kalkulaci.[3] 

 

3.1. Cíle a realizace odpovědnostního účetnictví 

 

Pro správně fungující odpovědnostní účetnictví je nutné vyjádřit jeho hlavní cíle: 

 

  - Určení oblastí, na práci kterých mohou mít jednotliví pracovníci nebo útvary vliv  

- Určení dílčích úkolů, které je třeba splnit 

  - Určení velikosti přínosu pro celý podnik 

 

Realizace těchto cílů probíhá v následujících fázích: 

 

  - Fáze  předběţného  stanovení  úkolu,  který  bude  v souladu s celopodnikovými cíli 

a zároveň ovlivnitelný a motivačně přijatelný pro útvary a pracovníky, kteří jej budou 

realizovat 
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  - Fáze následné kontroly plnění cílů s pozitivními nebo negativními dopady na celkové 

výsledky, za které pracovník nebo útvar odpovídá 

- Fázi analýzy a hodnocení dosaţených výsledků navázat na odměnu nebo jinou formu 

ohodnocení 

 

Základními podmínkami  pro správné rozdělení pravomocí a odpovědností 

jednotlivých útvarů a budování odpovědnostního řízení jsou: 

 

- Organizační struktura podniku   

  - Ekonomická struktura podniku 

  - Míra centralizace a decentralizace při řízení jednotlivých útvarů 

 

3.2. Organizační struktura podniku 

 

Cílem tvorby organizační struktury je takové uspořádání činností a vztahů v podniku, 

které vede k dosahování co nejlepších výsledků. Úkolem  pro odpovědnostní řízení je pak 

vyjádření vertikálních a horizontálních vztahů mezi útvary z pohledu jejich věcného 

charakteru a výběr těch, které jsou při řízení útvarů důleţité. [3] 

 

V organizační struktuře můţeme rozdělit podnik na jednotlivá střediska nebo divize, 

z nichţ kaţdá má svoji náplň a můţe být nezávislá na ostatních. Tyto divize mohou být řízeny 

jak centralizovaně, tak decentralizovaně. V případě, ţe má kaţdá divize jinou náplň práce, 

můţe mít i svou vlastní ekonomickou strukturu.    

 

3.3. Ekonomická struktura podniku 

 

 Z hlediska uplatnění pravomocí a odpovědnosti jde o rozdělení podniku na šest 

základních středisek lišících se zejména mírou decentralizace uplatněnou při jejich řízení: 

 

- Nákladové středisko     

  - Ziskové středisko 

  - Rentabilní středisko 

  - Investiční středisko 

  - Výnosové středisko 

- Výdajové středisko 



8 

 

 

 

Nákladově řízené středisko 

 

 Jsou to střediska podniku, kde vznikají náklady na podnikové výkony stanovené 

rozpočtem, který je předmětem kontroly: 

 -   skutečné náklady se porovnávají s rozpočtem 

 - skutečné náklady se porovnávají s rozpočtovanými náklady, přepočtenými na 

skutečný výkon střediska 

 Odpovědnost pracovníků je spojena s úsporou skutečných nákladů. Čím přesněji jsou 

rozpočtovány náklady, tím hůř se dosahuje úspor. 

 

 Na základě struktury výrobního procesu rozdělujeme nákladová střediska na : 

 

 - hlavní nákladové středisko – tady patří středisko materiálového hospodářství, výroba, 

správa a odbyt. Představují celý proces vytvoření a zhodnocení podnikových činností. U 

výrobních středisek se doporučuje při diferenciovaném výrobním programu rozdělovat 

výrobu podle jednotlivých kroků výroby. Např. slévárna, kovárna, lisovna, tiskárna apod. 

 

 - pomocná nákladová střediska – tyto střediska se nepodílejí přímo na výrobě, ale 

pomáhají  zvládnout  dané  výrobní  činnosti. Jde  o střediska  konstrukce, výrobní plánování 

a řízení výroby, vnitropodniková doprava nebo středisko údrţby zařízení. [3] 

 

 - všeobecná nákladová střediska – tato střediska vykonávají sluţby, které jsou důleţité 

pro všechny nákladové střediska. Jsou to  střediska patří zajišťující sociální zázemí – závodní 

lékař, jídelna, prodejní stánek, závodní mateřská školka, vlastní vozový park zajišťující interní 

a externí přepravu osob, zboţí nebo materiálu, zajištění bezpečnosti – správce budov, vrátný, 

noční hlídač, poţární ochrana, bezpečnostní technik, a středisko zajištující energie – 

elektrický  proud , vodu, plyn. 

    

Ziskové středisko 

 

Ziskové středisko odpovídá za náklady i výnosy realizované s vnějším okolím 

podniku. Pracovníci mohou působit na výši těchto nákladů. Jsou to obvykle obchodníci nebo 

pracovníci podnikové prodejny. 
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Rentabilní středisko  

 

 Mezi tyto střediska patří ty útvary podniku, které přímo ovlivňují výši zásob a  jednají 

s odběrateli nebo dodavateli  a ovlivňují i výši závazků a pohledávek. Takto přímo ovlivňují 

vázanost kapitálu k dosaţené rentabilitě.  

 

Investiční středisko 

 

 Je v pravomoci vedoucího investičního střediska rozhodovat o pořízení investic. Při 

investicích je třeba přihlíţet k časovému horizontu hodnotících kritérií, protoţe vázané 

prostředky do investic, k nimţ se měří rentabilita skokově narůstají a rentabilita dočasně 

klesá. V době realizace dochází i k poklesu nebo stagnaci zisku. Investiční středisko je plně 

zodpovědné za výši investic a tvoří jej vrcholový management podniku.  

 

Výnosové středisko 

 

 Výnosové středisko svou činností ovlivňuje výši výnosů z prodeje. Obvykle však není 

v jeho pravomoci stanovovat ceny výrobků, zboţí nebo sluţeb. Proto se orientuje hlavně na 

maximální objem prodeje. Zainteresovanost pracovníků těchto středisek je vázána na růst 

výnosů z prodeje a na úspory hlavně reţijních nákladů. Mezi typické výnosové středisko patří 

středisko odbytu. Jeho výkony jsou závislé na komunikaci se zákazníky a organizaci prodeje.  

 

Výdajové středisko 

 

 Mezi výdajové střediska patří střediska vývoje a výzkumu, reklamní střediska apod., 

která ovlivňují budoucí prospěch v podniku.[3] 

  

 

3.4.  Řízení odpovědnostních středisek 

  

 Záleţí na rozhodnutí vedení kaţdého podniku o tom, jak budou řídit odpovědnostní 

střediska, a tím ovlivní úroveň pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků, umoţní 



10 

 

jim uplatnit vlastní iniciativu nebo více respektovat omezení daná právě rozhodnutími 

vrcholového managementu.  

 

Centralizovaný přístup 

  

 Rozhodující část pravomocí a odpovědnosti v otázkách prodávaného objemu, 

sortimentu výkonů a ceny nese vrcholové vedení. Odpovídá také za optimální vyuţití kapacity 

s hlavním zřetelem ke koordinaci práce v jednotlivých útvarech. Nese taky zodpovědnost za 

konstrukční  a  technologické  řešení  výrobků.  Rozhoduje  o  investicích,  finančním    řízení 

a koncepčním řešení informačního systému podniku. K jeho úkolům patří i vypracování 

rozpočtů odpovědnostních středisek.  

 

 Vedení řídí odpovědnostní střediska na základě výrobních plánů pro krátké časové 

intervaly, obvykle jeden měsíc. Klade důraz na hospodárnost a jakost při plnění úkolů, také na 

spolupráci a koordinaci mezi středisky. Zainteresovanost je zaměřena hlavně na vedoucí 

pracovníky středisek a je vázaná na výsledky podniku jako celku.  

   

Decentralizovaný přístup 

 

 Vedení podniku má hlavně pravomoc ovlivňovat strategický rozvoj podniku. Mezi 

tyto pravomoce  patří: 

 

- průzkum trhu, prosazováním marketingové politiky a politiky v oblasti prodeje 

- výzkum a vývoj směřovat na progresivní směry v oboru podnikání 

- realizovat finanční strategii – optimalizaci zdrojů, alokaci investic na kapitálové trhy 

- realizovat hmotné a nehmotné investiční záměry 

 

 Vrcholové vedení nevydává direktivy, ale stanoví obvykle vnitropodnikové ceny a 

jako poslední řeší neshody mezi odpovědnostními středisky. 

 Střediska hodnotí v delších časových intervalech. Důleţitá kritéria pro tento přístup 

jsou: 

- vnitropodnikový hospodářský výsledek 

- výnosnost kapitálu vázaného na středisko 

- přínos střediska k finanční pozici podnik 
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4. Výnosy odpovědnostních středisek   

 

Pro vyhodnocení hospodárnosti jednotlivých odpovědnostních středisek je třeba ocenit 

i jejich výkony.   

 

 

4.1. Stanovení vnitropodnikové ceny 

 

- Vnitropodniková cena s připočtením ziskové přirážky – vyuţívá se u ziskových, 

rentabilních a investičních středisek, pouţívá se u finálních výrobků určených pro prodej 

zákazníkům 

 

-  Vnitropodniková cena na úrovni plných střediskových nákladů – je značně 

závislá na způsobu rozpočtu reţijních nákladů 

 

-  Vnitropodnikové ceny na úrovni variabilních nákladů – tuto cenu je vhodné 

aplikovat u těch nákladově řízených středisek, u nichţ se vyţaduje úsporné plnění úkolů. 

Největší účinnosti dosahuje v oblasti jednicových a reţijních nákladů. 

 

- Vnitropodniková cena na bázi oportunitních nákladů – v praxi tato cena vychází 

z variabilních nákladů a k tomu přičtených oportunitních nákladů.  

 

- Vnitropodnikové ceny stanovené dohodou – cena se stanoví na základě dohody 

mezi dodávajícím a přebírajícím útvarem. Mohou nastat tři situace: 

 - cenu stanoví a schvaluje vedení podniku 

 - odvozuje se od trţní ceny, vedení zasáhne v případě, ţe cena působí proti zájmům 

podniku, jde o případ, kdy středisko neplní dodávky jiným střediskům, protoţe je pro něj 

výhodnější dodávat mimo podnik 

 - vedení zasáhne, pokud se střediska mezi sebou nemohou dohodnou 

 

5.  Náklady 

 

Pro splnění účelu této diplomové práce budu vycházet z definice nákladů,  jak je 

popisuje  manaţerské účetnictví. Náklady jsou hodnotově vyjádřené a účelně vynaloţené 

ekonomické zdroje podniku, které účelově souvisejí s jeho ekonomickou činností.   
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5.1.  Druhové členění nákladů 

 

Základní rozdělení nákladů je následují:  

-     spotřeba materiálu a energie 

-     náklady na nakupované sluţby 

-     mzdové a ostatní osobní náklady ( včetně sociálního a zdravotního pojištění ) 

-     odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv 

-     finanční  náklady související s tvorbou výkonů ( pojistné) 

 

Při druhovém členění nákladů se náklady sledují dle věcné ekonomické podstaty 

vynaloţených zdrojů. Jsou to náklady, které vstupují z vnějšího prostředí a informují o výši 

vynaloţených nákladů ve výsledovce a při vhodném analytickém členění je moţné získat 

informace o tom, jaký materiál je spotřebováván, za jakou cenu a od kterého dodavatele. 

Předností druhového členění nákladů je průkaznost a jednoznačnost vykázané výše 

vynaloţených nákladů podniku. [4] 

 

 

5.2. Účelové členění nákladů 

 

 Účelové členění nákladů se vyuţívá při řízení hospodárnosti vynaloţených nákladů. 

Toto členění pomáhá zjistit,  jestli v podniku dochází k úsporám nákladů nebo se naopak 

jejich spotřeba překračuje. 

 

 

5.2.1  Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

 

 Technologické náklady jsou spojeny se základní činností podniku. Mezi typické 

technologické náklady patří např. materiál k výrobě nějakého produktu, např. kůţe k výrobě 

bot. Do nákladů na obsluhu a řízení zařazujeme náklady na vytápění dílny, ve které se obuv 

vyrábí a plat vedoucího dílny. 
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5.2.2.  Náklady  jednicové a režijní 

 

 Jednicové náklady jsou jednou z částí technologických nákladů spojených s výrobkem 

a jsou stanoveny na základě kalkulací nebo norem. Spotřeba jednicových nákladů je obvykle 

dána normou a jejím oceněním. 

 

 Reţijní náklady patří do nákladů na obsluhu a řízení. Jejich výše je stanovena reţijní 

přiráţkou a jsou popsány v samostatné kapitole.  

 

 

 

5.3. Kalkulační členění nákladů 

 

 Posouzení příčinné souvislosti vzniku nákladů s určitým finálním nebo dílčím 

výkonem nazýváme kalkulačním členěním nákladů. Dělí se na: 

 

- Přímé  náklady - mezi přímé náklady patří ty, které bezprostředně souvisejí 

s konkrétním druhem výkony, tzn. veškeré jednicové náklady. K nim se přidávají i náklady , 

které se vynakládají v souvislosti s prováděním pouze tohoto výkonu a jejichţ podíl lze zjistit 

jednoduchým dělením. Patří mezi ně reţijní náklady jako např. nákup licence, odpis 

jednoúčelových strojů, náklady na design. 

 

- Nepřímé náklady - mezi nepřímé náklady patří reţijní náklady, které  jsou obvykle 

společné více druhům výkonů. Je třeba je rozpočítat a pomocí zvolených veličin přiřadit 

k jednici výkonu.   

 

5.4. Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonu 

 

 Tato část manaţerského účetnictví se orientuje na informace spojené s rozhodováním 

o budoucích variantách  podnikání. Tvoří ji dvě základní skupiny nákladů: 

 

Variabilní náklady -  jsou vynakládány v závislosti na objemu výkonů. Mezi tyto náklady 

patří spotřeba materiálu, spotřeba energií, mzdy dělníků, likvidace odpadů, náklady na 

dopravu, spotřeba energie na pohon výrobního zařízení atd. Vyvíjejí se v závislosti na 

změnách objemu výroby: 
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- proporcionálně –     narůstají přímo úměrně s objem výroby – spotřeba materiálu na 

jednici je konstantní, ale s mnoţstvím vyrobených kusů roste 

- podproporcionální –      narůstají   pomaleji neţ objem výroby – náklady na údrţbu 

a opravu    zařízení  u nových strojů 

- nadproporcionální –   narůstají rychleji neţ objem výroby – spotřeba pohonných 

hmot při zvyšování rychlosti 

 

Fixní náklady - jsou to náklady, které jsou vynakládány na určité časové období. 

Vynakládají se v pravidelných časových intervalech bez ohledu na provedený objem výkonů. 

Jsou to např. mzdy vedoucích pracovníků dílny, odpisy,  pojištění zařízení, náklady na opravy 

a údrţbu, ostraha, úklid. Fixní náklady můţeme dále dělit: 

 

 - nevyhnutelné fixní náklady – jejich celkové náklady nelze ovlivnit v průběhu 

podnikatelského procesu – odpisy fixních aktiv, nájemné   

 

- vyhnutelné fixní náklady – v určitých časových úsecích nemusí být tyto náklady 

vynaloţeny, jsou to fixní náklady, o jejichţ vynaloţení rozhoduje vedení podniku – náklady 

na reklamu a propagaci, na vývoj a výzkum, na vzdělání. Mají opakovaný či jednorázový 

charakter a jejich výši je v daném období moţné ovlivnit nebo jim úplně zabránit. Mezi další 

fixní náklady, které je moţné ovlivnit patří energie na osvětlení. Její spotřebu mohou částečně 

ovlivnit i zaměstnanci svým chováním.[3]  

 

 Charakteristické pro obě skupiny je, ţe čím je objem výroby vyšší, tím rychleji bude 

klesat  objem fixních nákladů na jednotku výkonu. Důleţitým hodnocením fixních nákladů je 

i míra jejich vytíţení.  

  

5.4.1.  Využití znalostí o fixních a variabilních nákladech  

 

    Variabilní náklady souvisejí s prodanou jednotkou produkce. Rozdílu, který vzniká  

mezi cenou výkonu a jeho variabilními náklady říkáme marţe výkonu. Pokud je rozdíl kladný 

znamená to, ţe byly uhrazeny variabilní náklady a zbytek nazýváme příspěvkem výkonu na 

úhradu fixních nákladů a zisk.  
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Celková marţe je rozdíl mezi celkovými výnosy z prodeje a celkovými variabilními 

náklady prezentuje celkovou marţi za dané období. Viz obr.1 

    

 

Obr. 1  – Celková marţe, zdroj: [4] 
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 Kapacita je důleţitou a charakteristickou vlastností fixních nákladů. Kapacita 

vyjadřuje maximální objem výkonů, které je moţné při dané výši fixních nákladů v určitém 

časovém intervalu vytvořit. Největší rozsah vyjadřuje teoretická kapacita, jeţ představuje 

maximální moţný počet výkonů, které je za ideálních podmínek moţné vytvořit. Ve 

skutečnosti je dosaţení úrovně teoretické kapacity nereálné a její úroveň se sniţuje na 

praktickou kapacitu po zohlednění objektivně očekávaných překáţek v provádění činnosti 

(dovolená, plánové odstávky). [4]  

 

5.4.2. Oportunitní náklady  

  

 Jsou to náklady obětované příleţitosti. Vyuţívají se při posuzování variant 

manaţerských rozhodnutí. Vyjadřují ušlý zisk z příleţitosti, pro kterou se manaţer 

nerozhodne. Vyuţívají se při posuzování dvou nebo více rozhodovacích  variant. 

Nejběţnějším příklad oportunitních nákladů jsou úroky z úvěru na pořízení majetku při nové 

investici.   
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6. Vnitropodnikový výsledek hospodaření 

 

 Střediskový výsledek hospodaření umoţňuje vyhodnotit úspěšnost střediska v rámci 

podniku, v té části, kterou ovlivňuje a za níţ odpovídá. Lze jej vyuţít k hmotné 

zainteresovanosti útvarů k  plnění  podnikových cílů, v závislosti na výši jejich odpovědnosti 

a pravomocech, protoţe ne všechna střediska mohou plně ovlivnit své hospodaření. Hlavně 

nákladově řízená střediska mají jednoznačně  stanovené  úkoly  v naturálních jednotkách, 

které mají provádět v daných časových intervalech. Hospodářský výsledek takového střediska 

je nutné posoudit  právě  v závislosti na způsobu plnění těchto úkolů.   

 

7. Kalkulace nákladů 

 

 V předchozí části byly definovány a popsány náklady. Kalkulace nákladů jsou 

základem  manaţerského účetnictví pro řízení nákladů v podniku. 

 

 Kalkulaci definujeme jako nástroj , kterým se přiřazují  náklady, marţe, zisk, cena  

nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, sluţbu, činnost nebo operaci. Předmětem kalkulace 

můţe být kalkulační mnoţství nebo kalkulační jednice.   

   

 7.1. Systém kalkulací 

 

 Ke splnění úkolů řízení nemůţe v podniku slouţit jedna nákladová kalkulace, a proto 

je vyuţíván celý systém druhů kalkulací podle toho jakou funkci v procesu řízení plní.  

 

Obr. 2  – Systém kalkulací, zdroj: [3] 
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- předběžné kalkulace – se sestavují před zahájením tvorby výkonu a jejich úkolem je 

stanovit  výši  nákladů  k  zakázce.  Mezi  předběţné  kalkulace   patří   propočtová,  plánová 

a operativní.  

 - propočtová kalkulace – se sestavuje u nového výrobku, kdy ještě neprobíhá jeho 

vlastní výroba a prodej. Při sériové výrobě představuje tato kalkulace jedno ze základních 

kritérií při posuzování předběţné účinnosti nového výkonu. Porovnáním propočtové 

kalkulace s cenou akceptovatelnou na trhu se zjišťuje, zda navrhovaný výrobek zajistí 

poţadovaný zisk.  Při sestavování se vychází především: 

 * z informací o nákladech a parametrech podobných výkonů 

 * z normativů spotřeby materiálů, spotřeby práce, z normativu na 1 hodinu 

činnosti stroje apod. 

 * z odhadů vyplývajících z vlastností výkonu a způsobu jeho tvorby 

 Aby bylo dosaţeno co nejpřesnějšího výsledku, sestavuje se zpravidla na úrovni plných 

nákladů.  

 - plánová kalkulace – se sestavuje na určité plánované období. Jsou v ní zahrnuty 

veškeré změny, se kterými se počítá pro danné období. Plánovaným obdobím můţe být rok, 

čtvtletí nebo měsíc. Jejím úkolem je poskytnout informace pro sestavení podnikového 

rozpočtu.   

 - operativní kalkulace – se sestavuje pro jednotlivé části výroby na základě předem 

stanovených nákladů, které odpovídají konkrétním konstrukčním  a technologickým 

podmínkám činnosti. Jedná se především o spotřebu materiálu a jednicové mzdy. 

 

- výsledná kalkulace – vyjadřuje skutečně vynaloţenou výši  nákladů na  výkony za   určité 

období. Slouţí hlavně jako podklad pro kontrolu hospodárnosti výroby ve vynakládání 

jednicových nákladů.  

 

7.2. Struktura nákladů v kalkulaci 

 

  Struktura nákladových poloţek v kalkulaci je v kaţdém podniku jiná a je 

vyjádřena v kalkulačním vzorci. Za historicky nejstarší je povaţována kalkulace plných 

nákladů, která věnuje hlavní pozornost dělení nákladů na přímé a nepřímé. 
 

 

 

 



18 

 

Kalkulační vzorec se může skládat z těchto položek: 

   Přímé materiál     + 

   Přímé mzdy       + 

   Ostatní přímé náklady  +  

   Výrobní reţie    + 

   Odbytová reţie    + 

   Správní reţie    + 

 

7.2.1 Přirážková metoda pro výpočet nepřímých režijních nákladů  

 

 Vypočítává se tzv. reţijní přiráţka, která vychází z určité rozvrhové základy, obvykle 

podíl poloţky z přímých nákladů a  nepřímých  reţijních nákladů. 

           

%přirážky režijních nákladů = nepřímé režijní náklady / rozvrhová základna 

 

 Můţeme ji udávat jak v peněţních jednotkách, tak v procentech. Pokud pouţíváme  

jednotnou rozvrhovou základnu pro celý podnik  hovoříme o sumační přiráţkové kalkulaci, 

vyjádřené jednou přiráţkou. Pokud je rozvrhových základem více, hovoříme o diferencované 

variantě, jejíţ podstatou  je rozdělení reţijních nákladů do určitých skupin. Tato varianta je 

také více doporučována, protoţe je přesnější.  

 

 Pro přesné stanovení přiráţky je také důleţitá aktuálnost nákladů. Můţeme ji stanovit 

buď na základě evidovaných nákladů minulých období nebo  na základě plánovaných nákladů 

v rámci rozpočtu.  

    

 Přesto u této metody dochází k nepřesnostem, které způsobují, ţe přiráţková kalkulace 

nadhodnocuje   náklady  u   středisek,  které   jsou   spotřebu  reţijních   nákladů    nenáročné 

a  podhodnocuje náklady těch středisek, které spotřebovávají více neţ je daný průměr.[6] 

 

 

 

7.3. Kalkulace cílových nákladů  (Target - Costing) 

 

 Pouţívá se dnes ve firmách technologických a strojírenských především v Japonsku a 

v některých progresivních firmách v Evropě a USA.  
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Při cílovém řízení nákladů se na základě podrobného průzkumu trhu přesně specifikují 

zákaznické poţadavky na produkt i cílová trţní cena, která je stanovena plně na základě 

reálné poptávky. Poţadovaná celková zisková marţe je odvozena pouze od cílové prodejní 

ceny, stejně jako i celkové cílové náklady. Tyto cílové náklady se určí tak, ţe se od cílové 

prodejní ceny odečte poţadovaná zisková marţe. Jakmile jsou celkové cílové náklady 

stanoveny, stávají se základním firemním kontrolním a plánovacím limitem, který je moţné 

výrazně ovlivnit hlavně v období přípravné fáze. Hlavní úlohu v praxi hraje určení 

poţadované cílové ziskové marţe, stejně jako přesné určení cílové trţní ceny.[5] 

 

 

 

Kalkulační vzorec pro kalkulaci cílových nákladů: 

       

Tržní cena 

      -  zisk 

      -  marţe 

____________________________ 

      =  celkové cílové náklady 

 

8.   Rentabilita tržeb a nákladů 

 

Rentabilita  trţeb  je ukazatel postavený na poměru zisku a trţeb. Ukazuje nám horní 

hranici ziskové marţe, která je zásadním manaţerským, ekonomickým a finančním pojmem, 

který zasahuje do všech oblastí finančního řízení a manaţerského účetnictví, tedy plánování, 

kontroly, hodnocení finanční výkonnosti a manaţerského rozhodování.  Ve srovnání za 

období se očekává růst tohoto ukazatele. Poţadovaná hodnota by měla 10% a více.  

  

 

 

 Ukazatel rentability nákladů nám ukazuje dolní hranici ziskové marţe. Vypovídá, jak 

jsou zhodnoceny vloţené náklady do např. do výrobního procesu. Za pozitivní se povaţuje 

rostoucí trend, protoţe udává kolik Kč čistého zisku získá  podnik vloţením 1 Kč celkových 
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nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady 

do hospodářského procesu, tím vyšší je procento zisku. 

 

 

 

  

Oba tyto ukazatele jsou vhodné pro porovnání v čase.[8] To znamená, ţe nám ukazují, 

jakým směrem se vyvíjí  ziskovost  podniku, např. v období 5-ti let. Je také vhodný pro 

porovnávání ziskovosti jednotlivých hospodářských středisek společnosti.  

 

Pro vnitropodnikové účely je vhodné do ukazatele rentability pouţít hrubý zisk, to 

znamená zisk před zdaněním a celkové trţby nebo náklady, včetně vnitropodnikových 

v případě, ţe jde o ukazatele za střediska. 

  

9. O společnosti KOMA-Industry s.r.o. 

 

 Společnost vznikla v roce 2010 fúzí společností s dlouholetou tradicí KOMA Loţiska 

s.r.o., která byla zaloţena v roce 1995 a KOMA servis s.r.o. Po této fúzi začala společnost 

budovat za pomoci evropských dotačních fondů  moderní výrobní prostory v nevyuţité části 

průmyslového areálu Vítkovic, kde vzniklo obráběcí centrum a kompletační dílna. V Ostravě 

– Vítkovicích má společnost soustředěno hlavní těţiště svých aktivit. 

 

 Organizačně se dělí na čtyři ekonomicky propojené divize. V současné době má 

společnost asi 160 zaměstnanců.  

 

KOMA Trade – divize se zaměřuje na nákup a prodej zboţí světových výrobců 

v oblasti: 

  - loţisek a příslušenství včetně odborné pomoci při montáţi a demontáţi 

 - těsnění a těsnící materiály splňující poţadavky na ekologický provoz 

 - oleje a maziva, diagnostika a zajištění filtrace olejů a likvidace upotřebených 

olejů 

- nářadí a nástroje pro prodlouţení ţivotnosti loţisek a těsnění, sniţující 

náklady na výrobu řeznými nástroji 
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 - ocelové  výrobky,  pily  a  nástroje,   široký    sortiment  ocelových   výrobků 

a polotovarů,  ingoty,  výkovky,  pilové  pásy a kotouče pro dělení hutních polotovarů 

a tyčového materiálu, technické poradenství 

 - pneuservis zajišťující STK, přezouvání pneu a kompletní péči o automobil     

 

Divize se skládá ze středisek:  

 

                                  110 - Oddělení loţiska                 

                                  111 - Prodejna Ostrava                           

                                  112 - Prodejna Horní Suchá                   

                                  113 - Prodejna Ţďár nad Sázavou          

          120 - Oddělení oleje            

          125 - Prodejna Koňákov 

            130 - Odděleni pryţe  

            140 - Oddělení ocel 

          160 - Oddělení pneuservis 

 

 

 

 KOMA Servis – provádí realizaci hydraulických systémů v oblasti lehkého i těţkého 

průmyslu. Hydraulické systémy dodává do ČR a zajišťuje jejich dlouhodobý pravidelný 

servis. Má dlouhodobé zkušenosti s realizací náročných a rozsáhlých pohonů a potrubních 

rozvodů v zahraničí – Rusko, Polsko, Francie, Indie.  

 

Zastupuje na českém trhu  významné producenty hydraulických komponentů ve světě, 

např. firmu PARKER HANNIFIN nebo ALFA LAVAL a významné výrobce mazacích 

komponentů, firmu GRACO a SKF. 

  

Ve své dílně zajišťuje výrobu technologických konstrukcí, strojních dílů a celků, renovaci 

strojních dílů a systémů moderními technologickými postupy, generální opravy, rekonstrukce 

a renovace. Dále navrhuje a dodává výměníky tepla a odstředivky, filtrační zařízení 

průmyslové vody.  
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Divize se skládá ze středisek: 

 

   310 - Středisko výroba  

   320 - Středisko Parker Hydraulika  

   330 - Středisko servis   

   340 - Středisko svařovna 

   360 - Středisko obchod 

 

 KOMA Technologické centrum –  divize  se  zabývá  diagnostikou strojů a zařízení 

a zejména v oblastech komplexní sluţby v preventivní a proaktivní údrţby strojů a zařízení, tj. 

zavádění systému monitoringu strojů a zařízení, maximalizace doby provozu strojů a zařízení, 

zvyšování jejich spolehlivosti, sniţování nákladů na údrţbu a odstávky strojů, prodej a servis 

diagnostických strojů. Diagnostiku provádí ve třech oblastech: 

 

- vibrodiagnostika – zabývá se měřením vibrací, ustavováním strojů 

  - termodiagnostika – vyuţívá se při zjišťování tepelných ztrát budov, vyzdívek pecí, 

elektrorozvodných skříní, zjišťováni výskytu tepelných mostů, zjišťování studených spojů 

energetických zařízení např. u trafostanic 

 - tribodiagnostika – provádí analýzy olejových náplní stacionárních i mobilních 

strojů, vyhodnocuje stav opotřebení strojních částí, sestavuje mazací plány, provádí mazací 

audity 

 

Divize se skládá ze středisek: 

 

   700 – technologické centrum   

   710 – Oddělení diagnostika   

   720 – Oddělení Tribo    

   730 – Oddělení Vibro    

   740 – Projekce a dokumentace 

   760 – TC obchod servis 

   770 – Obrobna 

   790 – APD Svinov 
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 Středisko 770 Obrobna – je nejmladší středisko a organizačně spadá pod divizi 

KOMA Technologické centrum. Myšlenkově vznikla jiţ v roce 2008, kdy společnost dosáhla 

nejlepších  ekonomických  výsledků. Obrobna  se  začala  budovat se  záměrem rozvíjet 

společnost  a   zabezpečit   lidem   práci   v    období,   kdy ostatní  firmy svoje aktivity tlumí 

a propouští zaměstnance. Společnost k budování vyuţila evropských dotačních fondů a na 

konci roku 2011 rozjela dvousměnný provoz. Obrobna se soutředila na výrobu komponentů   

pro   potřeby  divize Servis  a   Parking.  Strojní   vybavení   obrobny  je   vhodné   k   výrobě 

a opracování středně těţkých strojních součástí. Vybavení dvou nových výrobních hal 

obrobny a svařovny bylo poměrně nákladné a  provoz v roce 2012 ukázal, ţe není snadné 

naplnit výrobní kapacitu tohoto moderního provozu k úplné spokojenosti managmentu 

společnosti.    

K vybavení obrobny patří: 

 

CNC soustruhy SF 55/2000 a SF 55/3000 – stroje mají poháněné nástroje, coţ zvyšuje 

produktivitu práce. Jsou vhodné především pro sériovou výrobu.  

 

Vodorovná vyvrtávačka stolová WFT 13 CNC – stroj je koncipován pro obrábění 

svářenců, převodových skříní, těles, armatur, hřídelí apod. Moderní řídící systém Heidenhain 

umoţňuje opracovávat opravdu sloţité obrobky.  

 

Pásová pila Herkules X 650x750 – je určena pro řezání široké škály jakostí materiálů, včetně 

nerez a nástrojových ocelí, neţelezných a lehkých kovů apod. 

 

Soustruh CU 1000RD/6000 – je to robustní velký soustruh určený pro zpracování obrobků 

s maximální hmotností do 10 500kg. 

 

Vrtačka radiální TPR 1600 H -  vrtačka je vybavena hydraulickým zpevňováním 

pohyblivých skupin a hydraulicky ovládanou předvolbou otáček vřetena. 

 

Obráběcí centrum WMCF – 1600 CNC – stroj je určen k přesné opakované výrobě 

s vyuţitím například při obrábění hydraulických kostek. Je vhodný i pro nástrojařskou práci. 

Stroj můţe pouţívat i nástroje malých průměrů, které se vyuţívají například u výroby forem. 
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Svařovací automat pod tavidlem – tento automat je schopen provádět klasické svařování 

jedním drátem pod tavidlem a to jak klasické, tak i nerezové materiály nebo tvrdokovy. Je to 

opět stroj schopný vyuţívat více technik a zpracovávat svařence aţ do 12 000 kg.   

 

Obrobna nemá stálý sortiment výrobků. I nadále se snaţí vyrábět pro vlastní projekty, 

jak v oblasti hydrauliky – pro servis, tak pro divizi automatizované parkovací domy APS. 

Protoţe to však nestačí, je nutné vyhledávat nové trhy a oblasti uplatnění. K tomu společnost 

vyuţívá spolupráce s dlouholetými  partnery v oblasti energetiky, strojírenství a hutnictví.      

  

KOMA Parking (Automatizované parkovací systémy) – divize   řeší     technologii 

a výstavbu  parkovacích  domů  s   počítačově  řízeným automatizovaným procesem zaloţení 

a vyloţení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Řeší progresivním 

způsobem parkování všude tam, kde je z nedostatku místa a prostoru nevhodný klasický 

způsob parkování. Jedním z řešení jsou parkovací domy pro parkování rezidenčního typu. 

Parkovací místa lze jednotlivě prodávat nebo pronajímat. Mezi výhody tohoto parkovacího 

systému patří malý zastavěný prostor, bez úzkých vjezdů a výjezdů, rychlost parkování, 

automatizovaný a samoobsluţný provoz bez zajíţdění do objektu a hledání volného místa. 

Důleţitým prvkem z hlediska zamezení krádeţím a škodám je nepřístupnost cizích osob do 

objektu. Parkovací domy mají nízké náklady na provoz – nevyţadují osvětlení, vytápění ani 

hlídače. Z ekologického hlediska sniţují emise, protoţe nedochází k popojíţdění vozidel. 

Ocelové konstrukce domů se snadno demontují a umoţňují recyklaci stavby. Je to modulární 

systém s moţností dostavby parkovacích jednotek.  

  

V organizační struktuře má střediskové číslo 780 a spadá pod divizi Technologické 

centrum. Viz. Příloha 1. 

 

 Všechny divize organizačně spadají pod správu podniku, do které patří podle 

organizačního schématu výkonný ředitel, správa sítí a ekonomický úsek, který se dále dělí na 

vnitropodnikovou ekonomiku, materiálové účetnictví a mzdovou účetní. Středisko má číslo 

900 a je vedeno samostatně.   

 

 Na základě svých dlouholetých zkušeností s realizací rozvojových projektů, zvláště 

pak projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, poskytuje společnost 

sluţby právě v oblasti získávání dotací i svým obchodním partnerům. Zaměřuje se hlavně na  
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identifikaci nejvhodnějších dotačních titulů z hlediska zaměření obchodních aktivit 

společností.  

 

9.1.  Řízení nákladů společnosti  

 

 Společnost sestavuje  celopodnikový finanční plán na období jednoho roku, který 

vychází  z finančních plánů  jednotlivých divizí. Kaţdá divize sestavuje svůj finanční plán 

z uzavřených smluv nebo předpokládaných prodejů. Rozpočet divizí je nástrojem řízení, 

protoţe umoţňuje během roku srovnávat dosaţené výsledky s plánovanými. V rozpočtech se 

plánují náklady, které bude třeba vynaloţit k dosaţení předpokládaných výnosů, tak aby se 

předcházelo jejich zvyšování. Pro plánování fixních  reţijních  nákladů se vychází 

z historických dat. Jsou to odpisy, mzdové náklady reţ. pracovníků, spotřeba kancelářských 

potřeb, vytápění a osvětlení, pojištění, ostraha budov, náklady na údrţbu a opravy apod. 

Variabilní náklady – spotřeba materiálu, mzdy pracovníků výroby, sluţby spojené s výrobou  

se plánují na základě konkrétních zakázek a plánů objemu prodeje.    

 

Podklady pro sestavování nákladových plánů jsou ve vnitropodnikové účetnictví, které 

vychází z finančního účetnictví. Jednotlivé syntetické účty nákladů jsou dále členěny na 

analytické, pro přesnější specifikaci nákladů. Kaţdá z divizí je  členěna  na očíslovaná 

střediska, která umoţňují vytvářet účetní výkazy za jednotlivá střediska nebo divize. 

Vnitropodnikové účetnictví vyuţívá účty jednookruhové účetní soustavy číslo 599 a 699, na 

které účtuje náklady a výnosy mezi jednotlivými středisky. Pro účtování správní reţie vyuţívá 

rozvahových účtů třídy 8. – náklady a třídy 9. – výnosy, určené pro účtování ve 

dvouokruhové účetní soustavě.  

 

 Výnosy nejsou oceněny vnitropodnikovými cenami, ale plnými náklady, které jsou 

těmto výnosům kalkulovány  a v této výši jsou účtovány příslušným střediskům.  

 

Vedení jednotlivých divizí má účetní výsledovky k dispozici za kaţdý měsíc za kaţdé 

středisko a  v poţadovaném členění nákladů a výnosů. Pro přiřazení nákladů  zakázce jsou 

jednotlivé nákladové poloţky rozčleněny také označením zakázky.   
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 9.2. Rentabilita nákladů a tržeb společnosti v létech 2008 - 2011 

 

 Výpočet rentability nákladů a trţeb vychází z Výkazu zisků a ztráty, tak jak jsou 

výkazy zveřejněny v účetní závěrce na internetových stránkách www.or.justice.cz. 

Následující tabulky uvádí náklady a výnosy let 2008 – 2011 v dělení podle Výkazu zisku a 

ztráty: 

 

 

 

Tab.1 - Náklady 

Náklady v celých tisících Kč 2008 2009 2010 2011 

Náklady na prodané zboţí        210 516              159 270             211 215              248 106     

Výkonová spotřeba        190 921                81 942             104 424              117 296     

Osobní náklady          38 520                35 344               65 198                76 967     

Daně a poplatky               263                     186                    221                      63     

Odpisy            5 400                  5 181                 7 315                  8 533     

Zůstatková cena                    1             

Změna stavu rezerv            1 510       -           4 511     -              757     

Ostatní provozní náklady            1 216                     525                 3 066                  2 693     

Prodané cenné papíry                  -                       374                    1 709     

Nákladové úroky            3 033                  2 451                 2 428                  3 538     

Ostatní finanční náklady            6 851                  4 159                 3 608                  3 833     

Převod finančních nákladů         

Mimořádné náklady         

Náklady celkem        458 231              289 432            392 964             461 981     

Zdroj: www.or.justice.cz 

 

 

 

 

 

http://www.or.justice.cz/
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Tab.2 – Výnosy 

 Výnosy v celých tisících Kč 2008 2009 2010 2011 

 

Trţby za prodej zboţí 269 331 211271 265210 311492 

Výkony 190 034 74976 125101 162039 

Trţby z prodeje dl. majetku 456 266   93 

Ostatní provozní výnosy 601 2408 2423 4714 

Trţby z prodeje cenných 

papírů 

 

1500   16080 

Výnosy z dl. Finančního 

majetku 926       

Výnosové úroky 250 22 8 8 

Ostatní fin. Výnosy 7 153 2877 1149 2829 

Mimořádné výnosy 5       

Výnosy celkem 468 756 293 320 393 891 497 255 

Zdroj: www.or.justice.cz 

 

Tab. 3 – Výpočet rentabilita 

Období 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita nákladů 1,78% 0,98% 0,04% 6,88% 

Rentabilita trţeb 2,25% 1,33% 0,24% 7,09% 

Zisk 10 525 3 888 927 35 274 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Obr. 3 – Rentabilita společnosti v létech 2008 - 2011 

 

                Zdroj:  KOMA Industry s.r.o. 
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Z tabulky a grafu rentability trţeb a nákladů je zřejmé, ţe společnost se pohybuje na 

nejniţší hranici ziskové marţe. Rok 2008 povaţovalo vedení společnosti za úspěšný, a proto 

se rozhodlo k rozsáhlé investici a k fúzi. Zvýšení nákladů nebo sníţení výnosů jsou dva 

faktory, které společnost neustále ohroţují. K největšímu poklesu došlo v roce 2010 po fúzi 

společnosti KOMA Servis s.r.o. a KOMA Loţiska s.r.o. V roce 2011 společnost krizovou 

situaci  vyřešila  prodejem  aktiv – cenných  papírů  a  podařilo se jí zvýšit rentabilitu nákladů 

i trţeb aţ na  7,09%.  

 

9.2.1.  Rentabilita tržeb a nákladů jednotlivých divizí 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat rentabilitou trţeb a nákladů jednotlivých 

divizí. K dispozici jsem měla výsledovky členěné podle analytických účtů  nákladů, výnosů a 

vnitropodnikových účtů.  Kaţdá divize je dále členěna na jednotlivá střediska. Měla jsem 

k dispozici výsledovky za roky 2011 a 2012.  Tedy období, ve kterém byla zahájena činnost 

nové výrobní haly – Obrobny. Vedení společnosti si však nepřálo zveřejnit tyto výkazy, a 

proto budu vycházet z vypočítaných procentuálních hodnot ukazatelů rentability nákladů a 

trţeb promítnutých do grafů. V části týkající se analýzy nákladů střediska Obrobna jsou 

hodnoty přepočteny koeficientem.  

 

 

Hospodaření divizí v létech 2011 – 2012 

 

                Obr. 4 – Hospodaření divizí v roce 2011 

 

      Zdroj:  KOMA Industry s.r.o.  
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V roce 2011 si ovlivnil prodej cenných papírů hlavně správní úsek, jehoţ rentabilita 

nákladů se dostala aţ k 25%, to znamená, ţe kaţdá 1 koruna nákladů přinesla zisk 0,25 Kč. 

Na nejniţší úroveň rentability nákladů se dostala divize KOMA Technologické centrum.  

 

9.2.2. Hospodaření středisek jednotlivých divizí v roce 2011  

 

 Jednotlivé divize se dále dělí na samostatná střediska, která se různou rentabilitou 

svých trţeb a nákladů podílí na celkovém hospodaření divize.  

                

      Obr.5 – Hospodaření středisek divize KOMA Trade v roce 2011 

 

      Zdroj:  KOMA Industry s.r.o. 

  

Divize KOMA Trade i přes výrazně niţší úroveň rentability středisek 113 a 125 

udrţela svoji rentabilitu  nákladů na úrovni zhruba 7%.   

 

      

     Obr. 6 – Hospodaření středisek divize KOMA Servis v roce 2011 

 

     Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 
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V grafu je vidět, ţe středisko 360 nevytvořilo v roce 2011 ţádné trţby. Celkově byla 

divize KOMA Servis na úrovni asi 5% rentability  nákladů.   

 

 

    Obr.7  – Hospodaření středisek divize KOMA Technologické centrum v roce 2011 

 

      Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 

 

 V listopadu roku 2011 bylo uvedeno do provozu středisko 770 – Obrobna.  Po dvou 

měsících provozu vytvořilo zisk. Nebyl však vytvořen provozní činností, ale zrušením rezerv 

na opravu, které byly vytvořeny v roce 2008, tím došlo ke sníţení nákladů.  Kladných 

výsledků dosáhla i střediska 721 a 722.  Ztrátová byla střediska 720 a 740.   

 

9.2.3. Hospodaření středisek jednotlivých divizí v roce 2012 

 

     Obr. 8 – Hospodaření divizí 2012 

 

                Zdroj:  KOMA Industry, s.r.o. 
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Rok 2012 nebyl pro společnost příliš úspěšný. Do ztráty se dostala divize 

Technologické centrum a Správní úsek. Úspěšné byly divize KOMA Trade a KOMA Servis, 

které se v rentabilitě nákladů  pohybují na hranici 5%.  

  

 Obr. 9 – Hospodaření divize KOMA Trade 2012 

 

 Zdroj:  KOMA Industry, s.r.o. 

 

 Ve srovnání s rokem 2011 se v hospodaření výrazně zlepšilo středisko 113, prodejna 

která reagovala na poptávku v  prodeji loţisek. Rentabilita nákladů se pohybuje kolem 15%. 

Nízkou rentabilitu nákladů drţí i nadále středisko 125. 

 

              

    Obr. 10  – Hospodaření středisek divize KOMA Servis 2012 

 

                Zdroj:  KOMA Industry, s.r.o. 

  

-180,00%
-160,00%
-140,00%
-120,00%
-100,00%

-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%

0,00%
20,00%
40,00%

110 111 112 113 120 125 130 140 160

rentabilita nákladů rentabilita tržeb

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

310 320 330 360

rentabilita nákladů rentabilita tržeb



32 

 

 V této divizi má nejniţší rentabilitu nákladů  středisko 310 – výroba, výrazně lepší 

výsledky má středisko 360 – obchod. Celkově divize hospodaří s rentabilitou nákladů ve výši 

2,81%. 

 

        Obr. 11  – Hospodaření středisek divize Technologické centrum 2012 

 

        Zdroj:  KOMA Industry, s.r.o. 

 

Zavedením nového systému došlo v roce 2012  k přečíslování  středisek. Středisko 721 

bylo přiřazeno ke středisku 720. Středisko 722 dostalo číslo 730 a  středisko 750  bylo 

změněno na 780. Číslo 750 zůstalo volné.  K další změně došlo u střediska 740, které změnilo 

číslo na 790. Nově se objevilo středisko 700.  

 

 Z grafu vyplývá, ţe střediska nehospodaří se stejnými výsledky. Mezi nejvíce ztrátová 

patří střediska – 710, 770 a 790. Mým úkolem je analyzovat náklady střediska 770 – Obrobna. 

 

 

  

9.3.  Analýza nákladů střediska 770 – Obrobna 

 

Analýza roku 2011  

 

 V roce 2011 byl zahájen provoz střediska Obrobna v měsíci listopadu. Na základě 

výsledovky střediska 770 za rok 2011  byly rozděleny náklady na fixní a variabilní, viz. tab.4 

a tab.5. Náklady na energii byly rozpočteny pomocí norem spotřeby energie jednotlivých 
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strojů. Informace o mzdách byly získány ve mzdové účtárně. Toto rozdělení je  podkladem 

pro výpočet marţe , tedy  příspěvku na úhradu fixních nákladů střediska.  

 

 

 

                       Tab. 4 – Fixní náklady 

Fixní náklady v Kč 2011 

Odpisy 562 420  Kč 

Úroky z úvěru 533 151  Kč 

Nářadí 19 586  Kč 

Energie 176 109  Kč 

Náklady na reprezentaci 31 589  Kč 

Propagace a reklama 48 292  Kč 

Mzdové náklady 172 821  Kč 

Pojištění 52 783  Kč 

Ostatní reţijní náklady 391 376  Kč 

Celkem fixní náklady 1 988 126  Kč 

Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 

 

 

                       Tab. 5 – Variabilní náklady 

Variabilní náklady v Kč 2011 

Spotřeba materiálu 1 353 239  Kč 

Energie 200 992 Kč 

Sluţby na zakázku 206 867 Kč 

Mzdové náklady 2 703 628 Kč 

Celkem variabilní náklady  4 464 726  Kč 

            Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 

 

Celková výše marţe za rok 2011 činí: 

  

6 378 358 – 4 464 726 = 1 913 632 Kč  

 

Částka 6 378 358  je částka výnosů v roce 2011. Příspěvek na úhradu fixních nákladů 

nepokrývá jejich celkovou výši, marţe kryje fixní náklady z 96,3 %. 
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Analýza roku 2012 

 

 V roce 2012 byly na základě výsledovky střediska 770 znovu rozděleny náklady na 

fixní a variabilní pro výpočet marţe a zisku, viz tab. 7 a tab. 8.  

 

 

             Tab.6 – Fixní náklady  

Fixní náklady v Kč 2012 

Odpisy                     1 120 320     

Úroky z úvěru                        379 731     

Nářadí                        722 816     

Energie                        114 921     

Nájemné                          41 169     

Školení                        380 996     

Náklady na reprezentaci                          12 940     

Propagace a reklama                          12 019     

Mzdové náklady                     2 381 811     

Pojištění                          60 404     

Náklady na opravy a údrţbu                        142 161     

Ostatní reţijního náklady                        359 283     

Správní reţie                     2 378 327     

Celkem fixní náklady                      8 106 898     

             Zdroj: KOMA Industry s.r.o.        

 

 

               Tab.7 – Variabilní náklady  

Variabilní náklady v Kč 2012 

Spotřeba materiálu                     7 208 609     

Energie                        459 684     

Sluţby na zakázku                     2 048 366     

Mzdové náklady                     4 732 455     

Vnitronáklady                          17 698     

Celkem variabilní náklady                    14 466 811     

                         Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 
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Celková výše marţe za rok 2012 činí: 

  

 15 218 726 – 14 466 811 = 751 915 Kč  

 

Částka 15 218 726 je částka výnosů za rok 2012. Vypočtená marţe, tedy příspěvek na 

úhradu fixních nákladů, pokrývá jen 9,3%  fixních nákladů Obrobny za rok 2012.  

 

 

Fixní náklady roku 2012 a plán pro rok 2013 

 

Část fixních nákladů střediska patří do skupiny nevyhnutelných nákladů jsou to 

odpisy, úroky z úvěru, mzdové náklady a náklady na energie. Druhou část tvoří fixní náklady 

patří do skupiny vyhnutelných mezi ně patří např. náklady na školení, náklady na nářadí atd. 

 

Odpisy –  jedná se o  účetní odpisy za celou investici tzn. za budovy i strojní 

vybavení. Tady je nutné připomenout, ţe na tuto investici byla poskytnuta dotace 

z evropských fondů, která sníţila celkově odpisy na polovinu. Investice však byla velmi 

rozsáhlá a pro kontrolu všech nákladů a výdajů s ní souvisejících, by bylo vhodné zřídit 

investiční středisko, které řídí nejvyšší management společnosti.   

Odpisový  plán  je  sestaven  na  celou  dobu  odepisování strojního vybavení i budov 

a vychází z výše účetních odpisů vypočtených na počet let odpisování.  

 

Náklady na úroky z úvěru - nezanedbatelná je i částka úroků z úvěru poskytnutých 

na stavbu Obrobny a jejího strojního vybavení. Úrokové náklady zatěţují společnost jiţ od 

roku 2008, kdy výstavba obrobny začala. Společnost vyuţila příleţitosti vybudovat Obrobnu 

za pomoci dotací získaných od Evropské Unie právě v období útlumu rozvoje podnikání, 

proto, aby nemusela sniţovat počet zaměstnanců a zajistila všem stávajícím pracovníkům  

jistotu, ţe o práci nepřijdou. S postupným splácením úvěrů, kterými byla financována  část 

investice se budou úroky z úvěru sniţovat. 

Plán pro rok 2013 - do plánu nákladů jsou úroky promítnuty ve výši, která je uvedena 

ve splátkovém kalendáři k poskytnutému úvěru. 

 

Náklady na nářadí - celá obrobna byla vybavena novými stroji, ale k práci je potřeba 

i nářadí a speciální přístroje a nástroje. Podle manaţera střediska byl tento nákup nezbytný, 
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projevil se však najednou v nákladech roku 2012 v celkové  výši  723 tis. Kč. Doba 

pouţitelnosti je delší neţ jeden rok a cena pořízení do 40tis. Kč. Vhodným řešením pro 

sníţení výše těchto nákladů by bylo vést tyto přístroje v operativní  evidenci a na účtu 

časového rozlišení – náklady příštích období, rozpouštět tyto náklady po dobu jejich 

ţivotnosti.  

Plán pro rok 2013 – jsou  plánované   náklady   na   doplnění   nářadí   v celkové výši 

2,5 mil. Kč. Za první čtyři měsíce bylo nakoupeno nářadí v hodnotě 240 tis. Kč. 

 

  Náklady na energie – jedná se o spotřebu elektrické energie, spotřebu páry a topné 

vody vynaloţené na osvětlení a vytápění výrobní haly. Tyto náklady vzrostou skokově 

v případě, ţe dojde k přechodu na třísměnný provoz.   

   

Nájemné – v roce 2012 Obrobna platila nájem za zapůjčené přístroje, které 

příleţitostně vyuţívala a multifunkční kopírovací přístroj.   

Plán pro rok 2013 – v tomto roce bude v nájmu jen kopírovací stroj  

 

Náklady na školení – i tato  poloţka nákladů, které také nesouvisí pouze s obdobím 

roku 2012. Jde o částku ve výši 381 tis. Kč. Náklad byl nutný z hlediska nákupu nových 

strojů, do té doby ve společnosti nepouţívaných. Do Obrobny nastoupili noví zaměstnanci, 

které bylo nutné zaškolit. Mezi nimi byli i absolventi škol, kteří ještě neměli ţádnou praxi ani 

zkušenosti. Tady došlo ke mzdovým úsporám, protoţe v jejich nástupním platu byla 

zohledněna chybějící praxe. Protoţe jsou v Obrobně  multifunkční stroje vyuţitelné pro více 

operací, jejichţ ovládání vyţaduje zaškolenou a kvalitní obsluhu, jsou školení nutná aby, se 

předešlo  ztrátám  spojeným  s  neznalostí   nebo  nekvalifikovaným  způsobem  práce s nimi 

a následnými opravami, které by  nepatřily do záručních oprav, ale vytvořily  další náklady.  

Plán pro rok 2013 -    protoţe   se  v  roce  2012   jednalo  o   jednorázové   náklady, 

v  plánu roku 2013 jsou jen v minimální výši  V průběhu roku by mohly narůst jen v případě 

rozšíření provozu o nové pracovníky pro třetí směnu. 

  

Náklady na reprezentaci, reklamu a propagaci  - tyto náklady netvoří významnou 

poloţku v nákladech střediska za rok 2012. 

 

 Mzdové náklady – do těchto nákladů patří mzdy 7 technickohospodářských 

pracovníků.  



37 

 

Plán pro rok 2013 - plánovaný stav pro rok 2013 je však 8 pracovníků v případě 

třísměnného provozu. Z toho vyplývá, ţe tyto náklady v následujícím roce vzrostou. Výše 

těchto nákladů je však závislá i na pohyblivých sloţkách mzdy – měsíční odměny, osobní 

hodnocení a motivační odměny.  

  

Náklady na pojištění – do těchto nákladů patří zákonné pojištění osob, pojištění aut.  

Plán pro rok 2013 - v roce 2013 zůstanou ve stejné výši, pokud nevzroste počet 

zaměstnanců.    

 

   

  Náklady na opravu a údržbu  – jde o náklady na běţnou údrţbu strojů.  Zatím  je 

předpoklad,   ţe v následujícím roce nevzrostou,   protoţe všechny stroje jsou nové a v záruce.  

Plán pro rok 2013 - Obrobna nemá sestavený plán oprav pro rok 2013 a vynaloţené 

náklady  jsou  spojeny s   běţnou údrţbou – mazání, čištění, výměny opotřebených částí apod. 

  

 Ostatní režijní náklady – v této poloţce nákladů jsou obsaţeny náklady na telefon, 

spotřeba pohonných hmot, monitorování budovy, telefonní poplatky, likvidace odpadů, 

cestovné, ochranné pracovní pomůcky, spotřeba čistících prostředků, spotřeba kancelářských 

potřeb, dálniční poplatky.  

Plán pro rok 2013 -  jsou plánovány zvýšené náklady na pohonné hmoty, cestovné, 

dálniční poplatky z důvodů zvýšené obchodní aktivity. 

 

 Náklady na správní režii –  Středisku jsou účtovány i náklady a výnosy správní reţie. 

Tyto náklady jsou vypočítány na základě vnitropodnikové směrnice, která se kaţdoročně 

aktualizuje. Pro rok 2012 byla správní reţie mezi divize rozdělena takto: 

 

   Tab.8   – Rozdělení správní reţie 

Divize % správní režie 

KOMA Trade 45% 

KOMA Servis 30% 

KOMA Technologické centrum 25% 

  Zdroj:  KOMA Industry s.r.o. 

 

 Do nákladů správní reţie spadají sluţby ekonomického úseku, náklady spojené 

s vedením podniku a IT. 
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Variabilní náklady 

 

 Náklady na materiál  - jejich výše přímo souvisí s objemem výroby. Spotřeba 

materiálu je závislá na velikosti zakázky. Vzhledem k tomu, ţe smlouvy na jednotlivé 

zakázky jsou uzavírány i několik měsíců dopředu, je moţné sestavit podrobný plán spotřeby 

materiálu, který umoţní sledovat jak cenovou výši nákupu materiálu, tak mnoţství 

spotřebovaného materiálu. Zakázkou se rozumí sériová  výroba produktů pro externí 

zákazníky nebo pro potřeby divize Servis a Parking.    

Mnoţství spotřebovaného materiálu by mělo být  vypočteno v předběţné kalkulaci.  

Při řízení nákladů na spotřebu materiálu je třeba sledovat a analyzovat odchylky od výrobního 

plánu, které při spotřebě vznikají. Odchylky mohou vznikat buď nesprávných naplánovaným 

mnoţstvím nebo  vyrobou nekvalitních výrobků zdůvodů nesprávného naprogramování 

výrobních automatů nebo záměnou pouţitého materiálu nebo nekvalitního ručního 

opracování.  

 Cena nakupovaných materiálu je kalkulovaná cílovými náklady. Cenu si částečně 

určuje zákazník na základě znalosti trhu a cenových úrovní v odvětví strojírenství a obrábění 

kovů. Při podrobnějším zkoumání výsledků jednotlivých kalkulací bylo zjištěno, ţe některé 

zakázky měly cenu na hranici přímých nákladů a níţe.  Tolerance k tomuto stavu vycházela 

ze strategie prosadit se na trhu, po té, co se ukázalo, ţe kapacitu výrobních hal produkce pro 

vlastní potřebu nenaplní.  Bylo potřeba získat nové zákazníky, co nejvíce naplnit kapacitu 

Obrobny a prokázat kvalitu svých výrobků.  

 

 Spotřeba energie – jde o energii spotřebovávanou strojním vybavením. Spotřeba 

elektrické energie je plánovaná na základě vyuţití strojů z plánů výroby v hodinách a norem 

spotřeby jednotlivých strojů. 

 

 Náklady na služby na zakázku – mezi tyto sluţby patří balení výrobků a příprava pro 

přepravu, cena těchto sluţeb je zahrnuta  do  předběţné kalkulace. Výše nákladů se vybírá 

z nabídek firem zabývajících se touto činností.  

     

 Mzdové náklady – jsou náklady na mzdy výrobních pracovníků. Pro následující rok 

je v plánu zvýšení počtu o 4 pracovníky v případě, ţe Obrobna začne pracovat ve třísměnném 
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provozu.  Náklady na mzdy vzrostou. Výši těchto mezd ovlivňují pohyblivé části mzdy – 

odměny, osobní hodnoceni a také příplatky za práci přečas, za práci v noci, za práci ve svátek.  

 

 Vnitropodnikové náklady – mezi tyto náklady patří náklady spojené s pořizováním 

mazacích olejů a jiných prostředků pro údrţbu strojů, které zajišťuje divize KOMA Trade. 

  

 

 

Analýza měsíců 1-4 roku 2013 

 

 

Na základě výsledovky za první čtyři měsíce roku 2013 byly rozděleny náklady na 

fixní a variabilní a z nich vypočten příspěvek na úhradu fixních nákladů, viz tabulka č. 9, 10 

  

 

 

Tab.9 – Fixní náklady  

Fixní náklady v Kč 1 - 4 měsíc 2013 

Odpisy 527 826  Kč 

Úroky z úvěru 641 296  Kč 

Nářadí 297 398  Kč 

Energie 154 018  Kč 

Nájemné 4 960   Kč 

Školení 16 854   Kč 

Náklady na reprezentaci 1 785   Kč 

Propagace a reklama 4 008   Kč 

Mzdové náklady 793 937   Kč 

Pojištění 23 739   Kč 

Náklady na opravy a údrţbu 33 087   Kč 

Ostatní reţijního náklady 186 678   Kč 

Správní reţie 483 651   Kč 

Celkem fixní náklady  3 169 238   Kč 

Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 
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  Tab.10 – Variabilní náklady  

Variabilní náklady v Kč 1-4 měsíc 2013 

Spotřeba materiálu                                2 031 479     

Energie                                   155 111     

Sluţby na zakázku                                   137 136     

Mzdové náklady                                2 332 953     

Vnitronáklady                                     10 692     

Celkem variabilní náklady                                 4 667 371     

Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 

 

Celková výše marţe za měsíce 1 – 4 roku 2013 činí: 

  

  5 572 776 – 4 667 371 = 905 405 Kč  

 

Částka 5 572 776 jsou výnosy za první čtyři měsíce roku 2013. Tato částka marţe, 

tedy příspěvek na úhradu fixních nákladů, pokrývá  28,5 %  fixních nákladů Obrobny za první 

čtyři měsíce roku 2013.  

 

 

9.4. Porovnání kalkulačních metod pro Obrobnu 

 

 

 V roce 2012 se Obrobna snaţila vyhledávat partnery pro externí spolupráci a čelit 

silné konkurenci, která v oblasti Ostravska existuje. Jejím hlavním cílem bylo prosadit se na 

trhu,   ukázat partnerům, co všechno je schopna vyrábět, v jaké kvalitě a za jakou cenu. 

Některé zakázky byly ztrátové.  

 

 Pro porovnání kalkulačních metod jsem dostala z vnitropodnikového účetnictví 

k dispozici výsledovku jedné  zakázky z roku 2012. Jedná se o jednorázovou výrobu  

komponentů pro společnost zabývající se výrobou části automobilů.  Viz tabulka 11. 
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          Tab.11  – Výsledovka zakázky 

  Skutečnost – celkem 

    

Spotřeba materiálu 18 111 Kč 

Ostatní sluţby 39 184 Kč 

Mzdy 163 430 Kč 

Zák. soc. náklady 55 566 Kč 

Provozní náklady 1 070 Kč 

Vnitronáklady 8 969 Kč 

Náklady celkem 286 330 Kč 

Prodej sluţeb 187 842 Kč 

Výnosy celkem 187 842 Kč 

HV (výnosy-náklady) -98 488 Kč 

 Zdroj:  KOMA Industry s.r.o. 

 

 

Ve výsledovce jsou  druhově členěné náklady a hospodářský výsledek. Do nákladů 

vstupují přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé náklady, které jsou se zakázkou spojeny.   

Tyto informace jsou vyuţitelné pro sestavení kalkulace plných nákladů i pro kalkulaci 

cílových nákladů, protoţe obsahuje i informaci za jakou cenu byla zakázka prodána.  

 

 

Kalkulace plných nákladů zakázky  

 

 Pro výpočet výše reţijních nákladů byla hodnota reţijní přiráţky pro rok 2012  určena 

z vnitropodnikového účetnictví  na středisko Obrobna  ve výši 69%.  Pro výpočet byla pouţita  

 rozvrhová základna přímé mzdy a přímý materiál. 

 

Reţijní náklady na zakázku = ( 218 996 + 18 111) + (237 107  x 0,69) = 400 714 Kč 

 

 

        Tab.12 - Kalkulace plných nákladů 

Kalkulace plných nákladů zakázky   

přímý materiál                     18 111  Kč  

přímé mzdy                   218 996  Kč   

ostatní přímé náklady                     49 223  Kč 

reţijní náklady       400 711  Kč   

Celkové náklady                687 041  Kč   

                   Zdroj:  vlastní zpracování 

 



42 

 

 Tab.12 ukazuje, ţe výše celkových nákladů na zakázku je 687 041 Kč. Z kalkulace 

plných nákladů vyplývá, ţe náklady na tuto zakázku jsou mnohem vyšší, neţ vykazuje výnos 

ze zakázky.   

 

 Výši reţijních nákladů ovlivňuje reţijní přiráţka, která přispívá k úhradě fixních 

nákladů. V případě vyuţití této kalkulace, dojde k pokrytí fixních nákladů jiţ při realizaci 

přibliţně 20 zakázek o stejných parametrech.   

 

 

Kalkulace cílových nákladů 

  

 Ve  výsledovce zakázky je informace o celkovém výnosu z realizace zakázky. Tento  

výnos ve výši  187 842  Kč je výchozí informaci pro kalkulaci cílových nákladů. Výnos je 

částka, která po odečtení marţe udává maximální výši přímých nákladů spojených se 

zakázkou.  Poţadovaná marţe je ve výši 35%. 

 

Výpočet výše cílových nákladů: 

187 842 –  ( 0,35 x 187 842 ) =  122 097 Kč 

 

              Tab.13 - Kalkulace cílových nákladů 

Kalkulace cílových nákladů 

zakázky   

Výnos 187 842 Kč 

Marţe 65 745 Kč 

Cílové náklady 122 097 Kč 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jak vyplývá z tab.14, výše cílových nákladů odpovídá výši přímých nákladů do 

zakázky, tzn. náklady na materiál, mzdy, sluţby a ostatní náklady související se zakázkou. 

Marţe představuje částku zisku a náklady na správní reţii, odbytové náklady a výrobní reţii. 

 

Porovnání výše nákladů:      

 

Celkové náklady z kalkulace plných nákladů:  687 041 Kč  

Celkové náklady z kalkulace cílových nákladů:  187 842 Kč 

Rozdíl:        499 199 Kč 
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Z výsledků kalkulace cílových nákladů vyplývá, ţe  celkové  náklady na zakázku jsou 

mnohem niţší neţ v kalkulaci plných nákladů. Cena, ze které kalkulace cílových nákladů 

vychází  je  poţadována  trhem. Proto ve chvíli kdy jsou určeny cílové náklady a rozhodnuto 

o realizaci, je nutné se této výše drţet. Není to jednoduchý  úkol, protoţe se týká jak nákupu 

materiálu a sluţeb, tak i vyuţití pracovních sil, nutností vynaloţených reţijních nákladů, atd.   

  

 Aby k těmto velkým rozdílům nedocházelo,  doporučuji sestavovat u kaţdé zakázky 

kalkulaci předběţnou s podrobně rozpoloţkovanými náklady a kontrolovat dodrţování výše 

nákladů pomocí operativních kalkulací výroby v průběhu realizace celé zakázky a po realizaci 

sestavit kalkulaci výslednou. Na základě analýzy vzniklých odchylek hledat příčiny vzniku 

niţších nebo vyšších nákladů oproti předběţným propočtům. 

 

 

9.5. Využití výrobní kapacity Obrobny 

 

 Pro výpočet vyuţití kapacity jsem dostala k dispozici tabulku, ve které vypočítáno 

maximální vyuţití kapacity strojů a vyuţitá kapacita v hodinách. Viz tab.15 

 

 

         Tab. 14 – Vyuţití strojů 

Stroj 

max. kapacita 

denně 

vyuţitá kapacita 

denně 

Soustruh – velký 24 hod. 16 hod. 

Soustruh – malý 16 hod. 16 hod. 

Soustruh – malý 16 hod.  16 hod. 

Centrum 24 hod.  16 hod. 

Wh – 130 24 hod. 16 hod. 

WH – 100 16 hod. 16 hod. 

Svařovací poloautomat 24 hod. 16 hod. 

Celkem hodin 144 hod. 112 hod. 

         Zdroj: KOMA Industry s.r.o. 

 

V roce 2012 bylo celkem 252 pracovních dnů. Max. kapacita Obrobny je spočítána na vyuţití 

strojů v třísměnném provozu. Ve skutečnosti byla vyuţita jen pro dvousměnný provoz. 

 

Výpočet využití fixních nákladů v roce 2012: 

  

Maximální kapacita:  144 x 252 = 36 288 hodin 
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Celkové fixní náklady: 8 106 898   Kč 

Skutečné vyuţití kapacity: 112 x 252 = 28 224 hodin 

 

8 106 898/36 288  x ( 36 288 – 28 224 ) = 1 799 885  Kč,  tj. 22 % 

 

 Z výpočtu vyplývá, ţe nevyuţité fixní náklady jsou ve výši 22 %.   

 

Obrobna je vyuţívána jen z části. K naplnění kapacity je nutné se zaměřit na 

vyhledávání nových trhů v rámci celé Evropské unie a moţnosti výroby vlastních výrobků.   

 

 Do dubna roku 2013 se nepodařilo naplnit výrobní kapacitu Obrobny a přejít na 

třísměnný provoz. Proto část fixních nákladů zůstává i nadále nevyuţita. 

 

 

 

10. Závěr 

  

 Cílem mé práce bylo sledovat řízení nákladů ve společnosti KOMA Industry s.r.o. 

jako celku, jednotlivých divizí a středisek se  zaměřením na řízení nákladů ve středisku 

Obrobna.  

 

V teoretické části jsem popsala různé pohledy na organizaci nákladů podniku, jejich 

členění a sestavování do kalkulací a jejich vyuţití. Popsala jsem vyuţití znalostí o variabilních 

a fixních nákladech.  

  

V praktické části jsem popsala podnik, jeho organizační strukturu, popsala jsem 

jednotlivé divize. Na základě informací ze stránek www.justice.cz jsem porovnala rentabilitu 

nákladů v létech 2008-2011. Z grafů lze vyčíst, ţe rentabilita trţeb a nákladů podniku jako 

celku je poměrně nízká.  

 

Z vnitropodnikového účetnictví jsem měla k dispozici výsledovky divizí a středisek 

podniku. Staly se podkladem pro výpočet  rentability trţeb a nákladů vnitropodnikových 

útvarů. Nejlepších výsledků dosahuje divize KOMA Trade a KOMA servis, které dosahují 

rentability nákladů  5%. 

  

http://www.justice.cz/
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V další části jsem se věnovala analýze nákladů střediska Obrobny za rok 2012 a části 

roku 2013. Výpočet dosaţené marţe ukázal, ţe v roce 2011 nebylo hospodaření ziskové, fixní 

náklady byly pokryty z více jak 90%. V roce 2012 výnosy nedosáhly výše celkových nákladů, 

ale pokryly celou částku variabilních nákladů. Marţe pokryla 10% fixních  nákladů, které 

byly poměrně vysoké. V měsících 1-4 roku 2013 výnosy pokryly variabilní náklady,  fixní 

náklady byly pokryty do výše 28,5%. Pro zlepšení tohoto stavu bych doporučovala sestavovat 

měsíční plány výroby obsahující všechny nákladové poloţky z předběţných kalkulací tak, aby 

bylo moţné porovnávat plán se skutečně spotřebovanými náklady a následnou analýzou 

vzniklých odchylek náklady optimalizovat.    

 

Porovnala jsem výsledky kalkulací nákladů a navrhla jejich vyuţití v praxi.  Na konec 

jsem provedla výpočet vyuţití fixních nákladů. Z výsledku vyplývá, ţe fixní náklady nebyly 

plně vyuţity jak v roce 2012, tak i na začátku roku 2013.    

 

Na závěr bych doporučila vytvořit controllingový systém pro řízení nákladů Obrobny, 

který by vyhledával a analyzoval odchylky od plánů v kratších časových úsecích. Včas tyto 

odchylky odhaloval a předkládal zjišťované výsledky vedení společnosti. Vzhledem 

k dosahovaným výsledkům jednotlivých divizí i podniku, bych doporučila rozšířit jej na celou 

společnost KOMA Industry s.r.o.    
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